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 مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد البرنامج التدريبي كود

TOH 023 اسطنبول 2023يناير  5 – 1 والسفر السياحة اعمال إدارة 

TOH 067 دبي 2023يناير  5 – 1 السياحة تطوير في السياحي التسويق مساهمة 

TOH 111 اسطنبول 2023يناير  12 – 8 السياحية المهرجانات وتنسيق يمتنظ إدارة 

TOH 025 Mini MBA القاهرة 2023يناير  12 – 8 الفندقية اإلدارة في 

TOH 069 الكونسيرج موظفي تأهيل Concierge لندن 2023يناير  11 – 15 الفنادق في 

TOH 117 لاسطنبو 2023يناير  11 – 15 السياحي المنتج بيع مهارات 

TOH 027 شرم الشيخ 2023يناير  22 – 22 والفنادق السياحة قطاعي في العامة العالقات إدارة 

TOH 071 
 الضيافة مجال في اإلدارية القيادة مهارات

 الفندقية والخدمات 
 امستردام 2023يناير  22 – 22

TOH 113 اسطنبول 2023فبراير  2 –يناير  21 السياحية المجموعات وإدارة السياحي اإلرشاد 

TOH 029 
  السياحي واالستثمار المشروعات متابعة
 السياحي الجذب مواقع تحديد في

 اسطنبول 2023فبراير  2 –يناير  21

TOH 073 دبي 2023فبراير   1 – 5 العمالء رضا وتحقيق الفندقية الخدمات في التميز 

TOH 115 اسطنبول 2023فبراير   1 – 5 البيئية والسياحة التعليمية السياحة 

TOH 031 القاهرة 2023فبراير   12 – 12 بالفنادق للعاملين والسالمة المخاطر إدارة 

TOH 075 لندن 2023فبراير   12 – 12 السياحية للخدمة الخارجي التسويق سياسات 

TOH 121 لاسطنبو 2023فبراير   23 – 11 السياحة ومكاتب الطيران شركات إدارة : السياحية اإلدارة 

TOH 033 شرم الشيخ 2023فبراير   23 – 11 الفنادق في االستقبال مكاتب إدارة في االحترافي األسلوب 

TOH 077 النمسا 2023مارس  2 –فبراير  22 السياحية البرامج تخطيط 

TOH 119 الطيران حجوزات أنظمة دبلوم Amadeus 22  اسطنبول 2023مارس  2 –فبراير 

TOH 035 اسطنبول 2023مارس   1 – 5 السياحية والمطاعم الفنادق في البشرية دالموار إدارة 

TOH 079 دبي 2023مارس   1 – 5 السياحي اإلعالم حمالت إدارة 

TOH 123 اسطنبول 2023مارس   12 – 12 اإللكتروني السياحي التسويق 

 السياحة والفندقة
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TOH 037 القاهرة 2023مارس   12 – 12 السائح مع التعامل فن 

TOH 081 
 المطاعم إدارة في الحديثة اإلدارة ةمنظوم

 والعالمية السريعة 
 لندن 2023مارس  23 – 11

TOH 125 اسطنبول 2023مارس  23 – 11 السياحي اإلرشاد فن 

TOH 039 شرم الشيخ 2023مارس   30 – 22 الفندقية للمشروعات الجدوى دراسات إعداد 

TOH 083 لمبوركواال 2023مارس   30 – 22 المطاعم خدمة فن 

TOH 127 اسطنبول 2023 ابريل  2 – 2 تقليدي الغير السياحي المنتج وخلق السياحية دور تفعيل 

TOH 041 اسطنبول 2023 ابريل  2 – 2 السياحي التسويق مهارات 

TOH 085 دبي 2023 ابريل  13 – 1 األرضية الحركة خدمات 

TOH 129 اسطنبول 2023 ابريل  20 – 12 الذكية لمدنا في اإللكترونية السياحة تطوير استراتيجيات 

TOH 043 القاهرة 2023 ابريل  22 – 23 والمضيفات المضيفين تأهيل 

TOH 087 لندن 2023 مايو  4 – ابريل 30 الفكرية الملكية طريق عن السياحية التنمية تعزيز 

TOH 137 اسطنبول 2023  مايو 11 – 2 الفندقية المبيعات وتنمية الفندقي التسويق اساسيات 

TOH 045 شرم الشيخ 2023 مايو 18 – 14 السياحة لصناعة الذكية اإلدارة 

TOH 089 امستردام 2023 مايو 25 – 21 العالجية المستشفيات في الفندقية الخدمات جودة إدارة 

TOH 131 اسطنبول 2023 يونيو  1 –مايو  28 الفنادق في االستقبال مكاتب إدارة 

TOH 047 اسطنبول 2023 يونيو  8 – 4 وتقدمها السياحية التنمية سبل 

TOH 091 دبي 2023 يونيو  15 – 11 الضيافة ودور الفنادق إدارة 

TOH 133 اسطنبول 2023 يونيو  22 – 18 الفندقية الخدمة ومعايير الفنادق إدارة اساسيات 

TOH 049 
 الغذائية الخامات وتخزين استالم إجراءات

 لمطاعموا الفنادق فى 
 القاهرة 2023 يونيو  21 – 25

TOH 093 لندن 2023 يوليو  2 – 2 السياحي االستثمار 

TOH 135 اسطنبول 2023 يوليو  13 – 1 والمطاعم الفنادق في الداخلي اإلشراف 

TOH 051 شرم الشيخ 2023 يوليو 20 – 12 الخضراء المطاعم إدارة - المطاعم في البيئية االستدامة 

TOH 095 
 الفندقية المنشآت في الصحية الشؤون إدارة

 الغذاء سالمة وجودة 
 النمسا 2023 يوليو 22 – 23



 

 

  
 

 
 

                   www.DiscoveryTools.org                                       2023 لعام التدريبية الخطة                                                           
 

Page 101 

TOH 139 اسطنبول 2023 اغسطس  3 –يوليو  30 الضيافة ومؤسسات والمطاعم الفنادق في الحوكمة 

TOH 053 
 اإلعاشة وخدمات واإلستراحات الفنادق إدارة

 الصناعية المؤسسات في 
 اسطنبول 2023 س اغسط 10 - 2

TOH 097 دبي 2023 اغسطس  12 - 13 الفندقية اإلدارة اسس 

TOH 141 
 منظور من العربي الوطن في السياحة صناعة

 وتنموي وإداري استراتيجي 
 اسطنبول 2023 اغسطس  24 - 20

TOH 055 
 في ودورهما المعلومات وتكنولوجيا االفتراضية السياحة

 مستدامةال السياحية التنمية تحقيق
 القاهرة 2023  اغسطس 31 – 22

TOH 099 لندن 2023سبتمبر   2  - 3 التنافسية والميزة الرياضية السياحة 

TOH 143 اسطنبول 2023سبتمبر  14  - 10 المستقبلية وآفاقها تحدياتها المستدامة البيئية السياحة 

TOH 057 
 الفندقية المنشأت في الغذاء وجودة سالمة ومبادئ اسس

 عليها الرقابة واساليب
 شرم الشيخ 2023سبتمبر  21  - 12

TOH 101 كوااللمبور 2023سبتمبر  28  - 24 السياحة تنشيط في واالقتصادي السياحي اإلعالم 

TOH 145 اسطنبول 2023اكتوبر   5  - 1 المستدامة السياحة مشاريع تطوير 

TOH 059 
 لتحقيق كمدخل المستدام السياحي التخطيط
 المستدامة السياحية تنميةال 

 اسطنبول 2023اكتوبر   12  - 8

TOH 103 
  والفعاليات والحفالت المؤتمرات إدارة آليات

 الفنادق صناعة في
 دبي 2023اكتوبر   11  - 15

TOH 147 
 المحاسبي للنظام المتقدمة والمعايير المتكامل اإلطار

 السياحية للمنشأت
 اسطنبول 2023اكتوبر   22  - 22

TOH 061 القاهرة 2023نوفمبر  2  -اكتوبر  21 الفندقية واللوائح والنظم والسالمة الفندقي األمن 

TOH 105 
  السياحة على واألزمات األمنية المشاكل أثر

 السياحي واالستثمار
 لندن 2023نوفمبر   1  - 5

TOH 149 سطنبولا 2023نوفمبر   12  - 12 الوطني االقتصاد على السياحة قطاع أثر 

TOH 063 شرم الشيخ 2023نوفمبر   23  - 11 واالجتماعية االقتصادية التنمية مجال في ودورها السياحة 

TOH 107 امستردام 2023نوفمبر   30  - 22 السياحية واألزمات المخاطر أنواع 

TOH 151 اسطنبول 2023ديسمبر   2  - 3 وخصائصه السياحي االقتصاد 

TOH 065 اسطنبول 2023ديسمبر   14  - 10 المطاعم وإدارة تشغيل آليات 

TOH 109 دبي 2023ديسمبر   21  - 12 السياحي األمن 

TOH 153 اسطنبول 2023ديسمبر   28  - 24 الفندقية والخدمات الضيافة مجال في اإلدارية القيادة 

 


